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RESUMO 

 

De acordo ao grande aumento da incidência e prevalência de sobrepeso e obesidade 

na população da Unidade de Saúde da Família Jussara, município de Feira de 

Santana, Bahia, Brasil, se tem a necessidade de implantar um estilo de vida saudável 

que ajude a manter um índice de massa corporal normal nestas pessoas com a 

finalidade de melhorar sua qualidade de vida evitando o aparecimento de doenças 

crônicas não transmissíveis a traves de ações e de um manejo multiprofissional 

promovida pela equipe de saúde da família e do núcleo de apoio à saúde da família 

desta população que manterá uma vigilância e assistência constante para as pessoas 

com sobrepeso ou obesidade. 

 

Palavras-chave: Obesidade. Assistência à Saúde. Atenção Primária à Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

According to the big increase in the incidence and prevalence of overweight and 

obesity in the population of the Family Health Unit Jussara, community of Feira de 

Santana, Bahia, Brazil, has been the need to implement a healthy lifestyle to help 

maintain a normal body mass index in these people in order to improve their quality of 

life by preventing the onset of non-communicable chronic diseases trough actions and 

multidisciplinary management promoted by the team of family health and support core 

family health of this population that will maintain a constant vigilance and care for 

people with overweight or obesity. 

Keywords: Obesity. Health Care. Primary Health Care.  
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 

1.1 TÍTULO 

 

Obesidade, um inimigo comum: programa de intervenção na Unidade de Saúde 

da Família Jussara, do município Feira de Santana, Bahia. 

 

1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 

• Rosa Isela Delgado Ramírez. 

• Mayara Cristina Abas Frazão. 

 

1.3 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 

 Municipal de Saúde do Município de Feira de Santana – BA 

 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) da Unidade de Saúde da Família 

do Município de Feira de Santana - BA 

 
2 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde da humanidade, comum 

em várias doenças, desde as mais leves e reversíveis até as crônicas, incuráveis e 

mortais. É a doença das sociedades novas com estilos de vida sedentários, com 

grande influência da tecnologia que por um lado gera progresso e pôr o outro, quando 

mal utilizada, gera problemas evitáveis que nos fazem pensar se o ser humano está 

em retrocesso.  

Pelo menos 60% da população mundial não realiza a atividade física 

necessária para obter benefícios para a saúde. Isto se deve em parte à insuficiente 

participação na atividade física durante o tempo de ócio e a um aumento dos 

comportamentos sedentários durante as atividades laborais e domésticas (OMS, 

2015). 

As causas da obesidade são diversas, desde genéticas até ambientais e nestas 

últimas a Organização Mundial da Saúde (2015) refere que “[...]. A urbanização tem 



7 

 

gerado vários fatores ambientais que desencorajam a atividade física: 

superpopulação, aumento da pobreza, aumento da criminalidade, grande densidade 

do tráfego, má qualidade do ar, inexistência de [...] instalações esportivas e de lazer”. 

Segundo dados e cifras da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015): “Desde 

1980, a obesidade tem mais que duplicado em todo o mundo. Em 2014, mais 

de 1900 milhões de adultos de 18 anos ou mais tinham sobrepeso, dos quais, 

mais de 600 milhões eram obesos. [...]. A obesidade pode se prevenir. O 

sobrepeso e a obesidade se definem como uma acumulação anormal ou 

excessiva de gordura que pode ser prejudicial para a saúde. O índice de 

massa corporal (IMC) é um indicador simples da relação entre o peso e a 

altura que se utiliza frequentemente para identificar o sobrepeso e a 

obesidade nos adultos. Calcula-se dividendo o peso de uma pessoa em 

quilos pelo quadrado de sua altura em metros (kg/m2). A definição da OMS é 

a seguinte: um IMC igual ou superior a 25 determina sobrepeso, um IMC igual 

ou superior a 30 determina obesidade”.  

“A segunda etapa de divulgação da Pesquisa de Orçamentos Familiares, do 

IBGE, mostrou que os brasileiros não estão se alimentando corretamente. Segundo a 

pesquisa, são 38,8 milhões de pessoas com 20 anos ou mais de idade que estão 

acima do peso, o que significa 40,6% da população total do país. E, dentro deste 

grupo, 10,5 milhões são obesos” (IBGE, 2004).  

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: Análise do 

Consumo Alimentar Pessoal do Brasil, considera “em síntese, o consumo alimentar 

no Brasil é principalmente constituído de alimentos de alto teor energético e apresenta 

baixo teor de nutrientes, configurando uma dieta de risco para déficits em importantes 

nutrientes, obesidade e para muitas doenças crônicas não transmissíveis” (IBGE, 

2009). 

Brasil (2010), citado por COSTA et al (2014) afirma que a obesidade está 

relacionada com doença coronariana, hipertensão arterial, DM II, acidente vascular 

cerebral, alguns tipos de câncer e com apneia do sono. Além disso, é associada à 

menor qualidade de vida devido ao estigma social e à menor mobilidade. Desse modo 

recomenda-se o rastreamento de todos os pacientes adultos e as crianças maiores 

de 6 anos [...]”. 

Em muitos países estão se desenvolvendo planos para combater este 

problema de saúde pública e segundo o Ministério de Saúde (BRASIL, 2011): 

 Entre as metas do Ministério da Saúde para os próximos dez anos, previstas 

no Plano de Ações de Enfrentamento às Doenças Crônicas Não 
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Transmissíveis (DCNTs) estão a redução da obesidade em crianças e 

adolescentes e a tentativa de diminuição do problema em adultos. [...]. O 

plano tem por objetivo promover o desenvolvimento e a implementação de 

políticas públicas efetivas, integradas e sustentáveis com base em evidências 

para a prevenção e o controle das DCNTs (câncer, diabetes, doenças do 

aparelho circulatório e respiratórias crônicas) e dos fatores de riscos 

(tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física, alimentação 

inadequada e obesidade). O plano prevê ainda o fortalecimento dos serviços 

de saúde voltados para a atenção aos portadores de doenças crônicas.  

Schmidt (2011), citado em Brasil (2010) afirma que as doenças e agravos não 

transmissíveis vêm aumentando e, no Brasil, são as principais causas de óbitos em 

adultos, sendo a obesidade um dos fatores de maior risco para o adoecimento neste 

grupo. A prevenção e o diagnóstico precoce da obesidade são importantes aspectos 

para a promoção da saúde e redução de morbimortalidade, não só por ser um fator 

de risco importante para outras doenças, mas também por interferir na duração e 

qualidade de vida, e ainda ter implicações diretas na aceitação social dos indivíduos 

quando excluídos da estética difundida pela sociedade contemporânea. 

A obesidade é um fator de risco para muitas doenças, principalmente daquelas 

conhecidas como doenças crónicas não transmissíveis como as doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica entre outros que 

são causantes de grandes complicações e agravos à saúde e a qualidade de vida das 

pessoas. A obesidade é um problema de saúde multifatorial que vai se refletir 

psicológica, física e socialmente na vida da pessoa portadora destas condições.  

O estado psicológico de uma pessoa com obesidade tem que ser avaliado 

cuidadosamente como causa e/ou como consequência da mesma. Segundo a 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2015) “sintomas de depressão 

são frequentes em pacientes obesos [...]. Estes sintomas, associados à autoimagem 

negativa e à baixa auto-estima, dificultam os relacionamentos sociais, interferem no 

comportamento sexual e são fatores importantes que levam à falta de motivação e à 

sensação de impotência quanto às mudanças necessárias”. 

Trata-se de um inimigo comum que pode gerar várias doenças, a melhor forma 

de diminuir este problema é a prevenção e a reeducação alimentar das pessoas, 

assim como fomentando hábitos de vida saudável, aumento da atividade física e um 

tratamento multiprofissional para restaurar a saúde das pessoas com sobrepeso ou 

obesidade.  
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Na Unidade de Saúde da Família Jussara, do Município Feira de Santana, 

Bahia, existe um grande numero de pessoas com sobrepeso e obesidade, com e sem 

comorbidades. É uma população carente, de baixa renda, com baixo nível de 

escolaridade e com hábitos nutricionais inadequados, diante disso, este plano de ação 

propõem organizar grupos de pessoas com sobrepeso e obesidade e iniciar um 

tratamento om enfoque multiprofissional com o intuito de reverter à situação atual e 

alcançar condições de saúde mais adequadas para melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes da comunidade e dos profissionais de saúde que apresentarem este 

problema de saúde. 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

 Atualmente os sistemas de saúde destinam grande parte dos recursos 

financeiros para tratar doenças onde o principal fator de risco é o sobrepeso e a 

obesidade. Tais recursos poderiam reduzir ao tratar o problema de base, a obesidade. 

Dados do Ministério de Saúde revelam que o SUS [Sistema Único de Saúde] gasta 

anualmente R$488 milhões com o tratamento de doenças associadas à obesidade. 

[...]. Os custos com o tratamento da obesidade grave atingem hoje R$116 milhoes [...]. 

(SNA, 2013). 

Conscientizar à população da importância de manter uma vida saudável 

promovendo a atividade física e uma alimentação balanceada, para manter um peso 

adequado para a altura, sexo e idade e diminuindo o número de pessoas que já 

padecem sobrepeso ou obesidade evitando doenças crônico-degenerativas e 

melhorando a qualidade de vida assim como diminuir os gastos em serviços de saúde 

por doenças e complicações evitáveis geradas pelo sobrepeso e obesidade. 

Ante o exposto, este plano de ação busca, trabalhando em parceria com a 

equipe do NASF da USF Jussara, diminuir a incidência e prevalência do sobrepeso e 

a obesidade e melhorar a qualidade de vida dos pacientes na comunidade assim como 

daqueles que apresentam comorbidades onde a manutenção de um peso adequado 

é parte fundamental para o melhor controle de suas doenças.   

É importante, que neste esforço por melhorar a saúde da população, não seja 

esquecido incluir dentro deste objetivo ao pessoal de saúde que labora na 

comunidade, onde devem ser identificados os casos de sobrepeso e obesidade sendo 
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integrados às ações estabelecidas para a população já que além de precisar ajuda, 

são referência e exemplo para as pessoas da população.  

Para uma eficiente captação e acolhimento dessa demanda, os profissionais 

de Saúde devem estar capacitados e sensibilizados para essa temática, entendendo 

que o excesso de peso é um agravo à saúde, com grande influência no 

desenvolvimento de outras doenças crônicas e que a reversão desse quadro pode e 

deve ser na maioria das situações, realizada na Atenção Básica (BRASIL, 2010). 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

 Orientar o maior número possível de pessoas com sobrepeso e obesidade na 

população da USF Jussara no município de Feira de Santana, Bahia com o intuito de 

diminuir o índice de massa corporal até níveis normais melhorando a qualidade de 

vida e diminuindo o risco para apresentar doenças crônicas não transmissíveis. 

  

4.2 Específicos 

 

• Iniciar avaliação da situação individual de cada paciente para iniciar dietas de 

acordo com as caraterísticas de cada um deles assim como formação de 

grupos com as mesmas caraterísticas para informações gerais. 

• Realizar um programa de atividade física baseado nas caraterísticas físicas, 

comorbidades e faixa etária dos pacientes. 

• Diminuir níveis anormais de colesterol, triglicerídeos e glicemia em pacientes 

com sobrepeso e obesidade que apresentam síndrome metabólico. 

• Realizar uma avaliação psicológica com o intuito de detectar problemas 

relacionados com o sobrepeso e obesidade como a baixa autoestima, 

depressão, transtornos alimentares, bullying, e outros. 

• Fazer uma avaliação clínica e laboratorial detectando problemas não 

diagnosticados até esse momento que tenham relação com o sobrepeso e a 

obesidade, por exemplo, dermatites e dermatoses, hemorroidas, litíase biliar, 

problemas ortopédicos, rastreamento de câncer de mama, etc. 
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• Redução de gastos em serviços médicos pelas doenças e complicações 

geradas pelo sobrepeso ou obesidade 

 

5 METAS 

 

 Identificar e reduzir em 80% o numero de pessoas que padecem sobrepeso 

ou obesidade com ou sem comorbidades na USF Jussara. 

 Identificar e reduzir os gastos em saúde anuais por doenças e complicações 

relacionadas com o sobrepeso ou obesidade. 

 Encaminhar 100% dos pacientes com sobrepeso ou obesidade que precisem 

avaliação e acompanhamento por especialista.  

 Reduzir em 80% a incidência e prevalência de sobrepeso e obesidade assim 

como as doenças crónicas e não crônicas relacionadas com as mesmas. 

 Reduzir o IMC em pelo menos 80% das pessoas com doenças crônicas que 

padecem sobrepeso ou obesidade.  

 Reduzir em 50% o numero de pacientes com descontrole de DM, HAS e 

dislipidemias em pessoas com sobrepeso e obesidade. 

 Aumentar a atividade física regular (três ou mais vezes por semana) em 

pessoas com sobrepeso ou obesidade com apoio do educador físico do 

NASF. 

 Reduzir em um 80% a incidência e prevalência de intolerância à glicose ou 

resistência à insulina  em pessoas com sobrepeso e obesidade. 

 Realizar aos 100% dos integrantes de cada grupo avaliação clínica e de 

exames complementares inicial e periódica.  

 Diminuir o 50% do peso inicial acima do ideal (até IMC 25) nos primeiros 6 

meses de tratamento multiprofissional e o 50% restante nos seguintes 6 a 12 

meses. 

 

 

6 METODOLOGIA 

 

Este plano de ação está caraterizado por um enfoque global e multiprofissional 

do sobrepeso e obesidade que vai ser executado com a população cadastrada na 
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Unidade de Saúde da Família Jussara do Município de Feira de Santana na Bahia, 

onde será realizada uma busca ativa das pessoas com sobrepeso ou obesidade de 

qualquer faixa etária e de ambos os gêneros mediante as visitas domiciliares pelos 

agentes comunitários e das pessoas que procuram qualquer serviço da USF de forma 

programada ou espontânea. O fundamento desta metodologia será no processo 

saúde-doença. 

Este plano de ação será executado pela equipe de saúde da USF Jussara, 

formada por médico, enfermeira, odontólogo, técnicas de enfermagem, pessoa de 

serviços gerais e quatro agentes comunitários, e pela equipe do NASF da mesma 

USF, formada por educador físico, nutricionista, psicóloga, assistente social e auxiliar 

de odontologia.  

6.1 Identificação do paciente 

A busca dos pacientes será feita na USF Jussara, município de Feira de 

Santana, Bahia, e sua área de abrangência. 

A função do médico e da enfermeira será de estratificar aos pacientes segundo 

o IMC identificado mediante somatometría que realizarão as técnicas de enfermagem 

assim como pela faixa etária, também serão responsabilidades do médico e a 

enfermeira a identificação de comorbidades que apresentem os pacientes 

identificados com sobrepeso ou obesidade e aqueles que precisarem serão 

encaminhados com o odontólogo da unidade para avaliação e acompanhamento. 

Serão solicitados pela enfermeira ou pelo médico exames laboratoriais iniciais 

como glicemia em jejum, glicemia pós-prandial, hemoglobina glicosilada, hemograma 

completo, lipidograma, sumário de urina, ácido úrico, ureia, creatinina, parasitológico 

de fezes e eletrocardiograma as pessoas maiores de 18 anos, e glicemia em jejum, 

glicemia pós-prandial, hemograma completo, lipidograma, sumario de urina, 

parasitológico de fezes em menores de 18 anos. 

Será função de toda a equipe a identificação de toda pessoa com sobrepeso 

ou obesidade que ingresse à unidade independentemente do serviço que esteja 

procurando. 

6.2 Estratégia educativa 

Em seguida será feita uma palestra informativa e de conscientização sobre o 

sobrepeso e obesidade e o risco que representa para a saúde. Será indicado o grupo 

ao que pertencem assim como será entregue um cronograma e cartão de 

acompanhamento para registros dos profissionais. Desta forma será estabelecido o 
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turno da tarde de toda terça feira para acompanhamento de cada grupo formado 

garantindo acompanhamento mínimo de uma vez por mês pela enfermeira ou pelo 

médico (intercalado).  

Nas quartas feiras serão feitos ciclos de palestras com a equipe do NASF 

principalmente com tópicos de nutrição e de saúde mental e bucal. 

6.3 Atividades multidisciplinares 

Já para a assistente social serão encaminhados pacientes com dificuldades 

para acompanhar o tratamento por situações desvantajosas como a baixa renda, 

baixa escolaridade, falta de rede de apoio familiar, etc.  

Será labor do educador físico estabelecer três dias por semana de atividade 

física principalmente de tipo aeróbico acompanhando aos pacientes tendo em 

consideração suas limitações físicas.  

A nutricionista dará 6 consultas por mês a pacientes que por suas caraterísticas 

precisem atendimento individualizado. Com apoio da psicóloga do NASF identificar 

problemas de tipo psicológico ou psiquiátrico e encaminhar ao Centro de Apoio 

Psicosocial (CAPS) aqueles casos que não possam ser tratados na unidade. 

Será decisão do médico se além do tratamento não farmacológica se precisa 

de tratamento farmacológico assim como a supervisão do mesmo e dos tratamentos 

farmacológicos dos pacientes com comorbidades e de encaminhar com o especialista 

a aqueles que precisarem. 

O seguimento dos pacientes é fundamental, pelo que será função dos ACS 

realizar a identificação das pessoas com sobrepeso e obesidade assim como 

acompanhar a continuidade deles no programa. Identificar as pessoas que 

abandonarem o tratamento e encorajá-los a retomá-lo mediante a orientação e 

informação dos benefícios deste para a sua saúde.  

Será função do médico e da enfermeira solicitar outros exames 

complementares individualizando cada caso assim como o rastreamento de câncer 

de mama, cervicouterino e de ovário em mulheres com critérios. 

6.4 Avaliação do Plano de ação 

Todo mês se realizará uma reunião de equipe para avaliar o desenvolvimento 

do programa, identificação e correção de problemas operacionais assim como 

avaliação de casos específicos de pacientes que precisarem outras condutas 

complementares e se precisar solicitar apoio extra à secretaria municipal de saúde.  
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 

Avaliação clinica 
X X X X X X X x 

Avaliação com 
exames 

complementares 

X   X   X  

Acompanhamento 
com NASF 

X X X X X X X X 

Reavaliação da 
classificação por 

IMC  

  X   X   

Grupo de atividade 
física (3x semana) 

com educador físico 

X X X X X X X X 

Avaliação e 
acompanhamento 
por especialista de 
casos específicos 

X      X  

Busca ativa de 
casos novos ou de 

pessoas que 
abandonaram  

X X X X X X X X 

 

8 IMPACTOS GERADOS 

 

 Diminuição de pessoas com sobrepeso ou obesidade. 

 Diminuição de fatores de doenças relacionadas com sobrepeso ou obesidade. 

 Melhor controle da DM e HAS assim como diminuição de suas complicações em 

pessoas com sobrepeso ou obesidade. 

 Diminuição ou controle total das dislipidemias em pessoas com sobrepeso ou 

obesidade. 

 Redução de gastos em saúde por doenças e complicações relacionadas com 

sobrepeso ou obesidade. 

 Melhora significativa na qualidade de vida em pessoas com sobrepeso ou 

obesidade. 

 Aumento de hábitos saudáveis em pessoas com sobrepeso ou obesidade que 

podem se ampliar as suas famílias aumentando o numero de pessoas 

beneficiadas. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sobrepeso ou obesidade é uma condição de saúde que esta levando as 

populações mundiais a desenvolver um grande número de doenças não 

transmissíveis, gerando diminuição da qualidade de vida, afetando os anos de vida 

produtiva de uma pessoa, gerando grandes gastos aos serviços médicos que 

poderiam ser empregados para outros benefícios médicos e não médicos à população 

entre outros problemas onde a grande constante é um fator que é modificável, mas 

que esta envolvido de múltiplos fatores que dificultam levar hábitos de vida saudável 

necessários para isso. 

Afortunadamente essa possibilidade de modificar o estado de sobrepeso ou 

obesidade numa pessoa nos conforta ao saber que existe o meio de reverter, na 

maioria dos casos, essa condição e é alentador também que cada vez mais os 

governos e a população da USF Jussara do Município de Feira de Santana, sejam 

cientes do dano que pode ser gerar já que o conhecimento do problema é o primeiro 

passo de remedia-lo. 
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